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Definisjon 

•  Smerte er en ubehagelig sensorisk og 
emosjonell opplevelse som følge av faktisk 
eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte 
er alltid subjektiv. 

•  Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 
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Smerte er subjektiv 
Fra www.diagnostisert.no 

3 



•  Smerte er et sammensatt fenomen, som 
influeres av fysiske, psykiske, sosiale, 
kulturelle og åndelige/eksistensielle 
forhold. Begrepet ”total pain” brukes ofte i 
palliasjon for å beskrive denne 
kompleksiteten. 

•  CR. Dame Cicely Saunders. Founder of the modern hospice 
movement. Br Med J. 2005(331):238 
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”sammen” – undervisningsfilm i palliativ 
omsorg i kommunen 
Fra www.utviklingssenter.no 
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Generellt om smerte 

•  Ca. 74% (38-89% avhengig av 
inklusjonskriterier) av kreftpasienter har 
smerte 

•  Oral medikasjon tilstrekkelig hos 80-90% 
av pasientene 

•  10-20% av pasietene har behov for 
avansert smertelindring 



Smerte hos kreftpasienter kan 
være: 

•  Tumorrelatert (beliggenhet, tumortype, 
metastasemønster) 

•  Behandlingsrelatert (kirurgi, 
strålebehandling, kjemoterapi) 

•  Relatert til svekkelse og alvorlig sykdom 
( liggesår, obstipasjon, mucositt, herpes 
zoster, muskelatrofi, deg. forandringer) 
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Molekylære mekanismer ved smerte 
Fra tidsskriftet.no 
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Smerte 
Fra www.stolav.no 
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Optimal smertebehandling 
forutsetter: 

•  God kartlegging og klassifisering av 
smerte 

•  Bruk av velfunderte behandlingsprinsipper 
(WHO smertetrapp, retningslinjer og 
handlingsprogram) 

•  Kombinasjon av analgesi, onkologiske 
behandlingsmodaliteter og ko-analgetika 

•  God oppfølging av igangsatt behandling 
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Forhold med betydning for valg 
av behandling 

•  Tumortype og –utbredelse 
•  Tidligere og pågående turmorrettet 

behandling og behandlingsrespons 
•  Tidsaspekt (sykdomsprognose, varighet 

av symptomer) 
•  Komorbiditet 
•  Smerteintensitet 
•  Gjennombruddsmerte 
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•  Smertemønster (døgnvarisjon, 
hvilesmerter, utløsende faktorer) 

•  Smertekvalitet, nevropatisk smerte? 
•  Lokalisasjon 
•  Ledsagende symptomer (parese, 

vannlatningsbesvær, sensibilitetsutfall) 
•  Pasientens generell situasjon (total pain 

aspekt) 
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Kartlegging av smerte 

•  Intensitet 
•  Lokalisasjon 
•  Gjennombruddsmerte: hyppighet og 

varighet 
•  Utløsende/lindrende faktorer 
•  Smertetype: nevropatisk eller noziceptiv 
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Smertetyper - anamnese 

 
•  Noziceptiv smerte: organsmerter, sårsmerter 

•  Nevrogen smerte: skyldes skade eller sykdom i 
perifere eller sentrale nervebaner 

•  blandingstilstander 



Noziceptiv smerte 
 
•  Deles inn i smerter fra organer (visceral) 

og muskler, skjelett, bindevev (somatisk) 

•  Smertekarakter: skarp, velavgrenset, 
stikkende, murrende 



 Nevrogen smerte 
 
Perifer 
•  Mekanisk nerveskade, kutt, kompresjon, 

innvekst av tumor 
•  Inflammatorisk skade: herpes, revma 
•  Metabolsk skade: diabetes, alkohol 

Sentral 
•  Slag, multippel sklerose, ryggmark/hjerneskade 





Smertebehandling som 

•  Tumorrettet behandling: stråling, 
kjemoterapi, hormoner, bisfosfonater (kan 
bidra til smertelindring) 

•  Symptomrettet behandling: medikamenter 
og tiltak rettet mot symptomet ”smerte” 



WHO: Cancer Pain Relief 
(1986/1996) 

•  By the clock 
•  By the ladder 
•  By mouth 
•  For the individual 
•  With attention to detail 
    Fokus på behov for ikke-farmakologiske tiltak 

når man ikke kommer i mål (radioterapi, 
nevrolyse, nevrokir. blokkader etc.) 



Prinsippene 

 
•  Smertevurdering og behandling 

•  Valg av medikament og applikasjonsform 
(opioider, steroider, antikonvulsiva, 
antidepressiva) 

•  Vurdering av tilleggsbehandling (onkologisk, 
nerveblokkader, stråling, TENS, akkupunktur) 



Smertetrapp 
Håndbok i lindrende behandling, UNN 

Trinn 3: Invasive teknikker, lokale, regionale  
             blokkader 
Trinn 2: ev. trinn 1 + opioider peroralt, parenteralt  
   Morfin-Dolcontin, Oxycontin-Oxynorm, Targiniq, Palexia,  

Ketobemidon(Ketorax), Fentanyl (Durogesic, Actiq, Abstral, 
Leptanal), 

                  Hydromorfon (Palladon), Metadon   
*)svake opioider som mellomtrinn: Tramadol, Paralgin forte, Norspan 
              har max.dose og må erstattes av sterke opioider! 

Trinn 1: perifert virkende peroralt, parenteralt 
                  Paracetamol/Perfalgan, NSAID’s (Voltaren, Ibux) 



Koanalgetika 

•  Antidepressiva: Sarotex 
 
•  Antikonvulsiva: Tegretol 
                              Gabapentin (Neurontin) 
                              Pregabalin(Lyrica) 
•  Steroider: Medrol (reduserer ødem) 
•  Lavdose Ketalar (Ketamin) 
 



Valg av applikasjonsform 

•  Hva er mest hensiktsmessig for 
pasienten? 

•  Tabletter så lenge de kan svelges, ingen 
kvalme/oppkast og god lindring 

•  Pumpe s.c. ved høye doser, oppkast, 
kvalme, svelgvansker, mer jevn lindring 

•  Plaster dårlig ved ustabil smertesituasjon, 
dårlig perifer sirkulasjon, svette, kakeksi 

•  Invasive teknikker om nødvendig 



Faktorer som påvirker 
smertetoleransen 1 

Negativ 
 
•  Å måtte be om 

medisiner 
•  Sorg, depresjon, uro 
•  Angst, ensomhet, 
•  Isolasjon, sinne 
•  Immobilisering 
•  Dyspnoe, kvalme 
•  Oppkast, obstipasjon 

•  Tretthet 
•  Søvnvansker 
•  Anemi, nedsatt AT 
•  Generelle 

bekymringer 



Faktorer som påvirker 
smertetoleransen 2 

Positiv 
 
•  Å føle seg trodd 
•  Snakke om smertene 
•  Få opplysninger 
•  Medansvar 
•  Søvn og hvile 
•  Godt sengeleie 
•  Fysioterapi, massasje 

•  Avspenning/avledning 
•  Tillit, håp 
•  Familie, venner 
•  Oppmuntring 
•  Behandling mot kreft  
•  Meningsfyllt tilværelse 
•  Medisiner 



Noe å tenke på 

Depresjon                        angst 
 
                     smerte 
 
Pustevansker                   kvalme/oppkast 
 
Smerter overalt tyder på angst! 



Ikke glem 

•  Laksantia og kvalmestillende ved bruk av 
opioider 

•  Oppstart av opioider med hurtig virkende 
   hver 4. time, depotpreparat startes etter 

24t 
 
•  Omregning av dosis ved bytte av opioid 
        (se tabell i ”Lindring i nord”) 



Gjennombruddsmerte 

•  Depotpreparat av opioid suppleres med 
hurtigvirkende ”rescue-dose” 

•  Rescue-dose skal alltid være 1/6 – 1/10 
del av døgndose og gis så ofte som 
nødvendig, x 4 – 6 daglig 

•  Rescue mengde telles opp og legges til 
delt på 2 til neste døgns depot tablett 



Eksempel 

•  Dag 1: 

Oxycontin 60 mg x 2  + 
 
Oxynorm 20 mg vb x 3  
 
= 120 mg + 60 mg= 180 

mg 

•  Dag 2: 

Oxycontin 90 mg x 2 + 
 
Oxynorm 30 mg vb 



Diverse opioider 

•  Morfin 
•  Oksykodon 
•  Hydromorfon 
•  Ketobemidon 
•  Fentanyl 
•  Buprenorfin 
•  Metadon 
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Overdosering 

•  Tegn: delirium, hallusinasjoner, myoklonus, 
hyperalgesi 

•  Svært sjelden! 
•  Pasient vekkbar?  
•  Pustefrekvens <8/min? 
•  Aldri brått antagonisering for å unngå 

kjempesmerter! 
•  Obs nyresvikt ved bruk av Morfin: toksiske metabolitter 

med lang halveringstid! 



Behandling av overdosering 

•  Oppskrift: 

   Naloxon 1 ml/0.4mg + 9 ml NaCl 0.9 % 
   = 10 ml oppløsning/0.04 mg Naloxon/ml 
 
   Det gis 1 ml/min iv inntil pustefrekvens er 
   normalisert (pasient må ikke våkne!) 



Invasive teknikker 

•  Smertepumpe s. c.:  
    
   opioid ofte i kombinasjon med andre 

medikamenter, dosis beregnes etter 
konverteringstabell, blanding av diverse 
skjekkes i FK, håndbøker eller ”The 
syringe Driver”, 3rd edition, Oxford 
University Press 



Reversible intervensjoner 

•  Nerveblokkade med lokalanestesi +/- 
opioid med eller uten infusjon:  

   Brukes på perifere nerver (interkostal, femoral), 
plexus (lumbal, brachial), paravertebral, 
ryggmarg og nerverøtter (via spinal/epidural 
kateter) 

    På autonom nervesystem som 
ganglionblokkade og plexus blokkade. 



Destruerende intervensjoner 

•  Nevrolytisk blokk med alkohol og 
anestetikum 

    
   Brukes sjelden på perifere nerver, men på 

plexus cøliakus, intratekal eller epidural, 
mest hos pas. med svært kort forventet 
levetid. 



Stimulasjonsintervensjoner 

•  TENS 
•  Akkupunktur 
•  Perifer nervestimulasjon 
•  Perkutan stimulasjon av ryggmark 
 
   Krever spesialkompetanse i pasientutvalg og 

applikasjon og håndtering av utstyr. 



Fordeler med intervensjon 

•  Rask effekt, få bivirkninger 
•  Kan brukes som mellomløsning i påvente 

av f. e. strålingseffekt 
•  Kan redusere forbruk av systemisk opioid 

og redusere toksisitet 

Husk: 80 – 90 % av pas. med kreftrelaterte smerter 
klarer seg med oral medikasjon! 



Utfordringer ved bruk av 
intervensjoner 

•  Adekvat vurdering av smertesituasjon 
•  Tilgang til spesialistkompetanse 
•  Når skal man tilby og hva skal man bruke? 
•  Hvor og hvordan skal pasienten behandles 

etterpå? 
•  Hvordan skaffe/vedlikeholde kunnskap 

ved sjelden bruk? 
•  Samarbeid mellom linjer og avdelinger 



Oppsummering 

•  Identifiser smerte 
•  Begynn behandling lavest mulig på 
”trappa” 

•  Vurder palliativ tilleggsbehandling: stråling, 
cellegift, koanalgetika, operasjon…) 

•  Vurder intervensjonstiltak 
•  Evaluer effekten hyppig og fortløpende 



Relevante dokumenter 

•  Håndbok i lindrende behandling fra UNN 
•  Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i 

kreftomsorgen, Hdir,IS-2285, 2015 
•  Palliasjon, nordisk lærebok 2. utgave, 

Gyldendal akademisk 
•  Retningslinjer for smertebehandling, Dnlf 
   2009 
 



Edvard Munch, ”Skrik” 

 
Takk for oppmerksomheten! 
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